
Mert a nagy halfogás miatt, 
amelyben részük volt, félelem fogta 
el őt és mindazokat, akik vele voltak, 
hasonlóképpen Jakabot és Jánost is, 
Zebedeus fiait, akik Simon társai 
voltak. Jézus pedig így szólt 
Simonhoz: ,,Ne félj! Ezentúl már 
emberek halásza leszel.' Erre 
kivonták a hajókat a partra, és 
mindenüket elhagyva követték őt. 
(Lk 5,1-11) 
 

„Lelkeket keressetek, ne pénzt, 
megbecsülést és méltóságot.”   

Don Bosco 
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II. 11-én, hétfőn,  A LOURDES-I SZŰZANYA TISZTELETÉRE én.m. 

Szűzanya lourdes-i jelenése 

II. 12-én, kedden,  Lívia, Eulália sz., Lídia 

II. 13-án, szerdán,  Hamvazószerda (szigorú böjt) 

II. 14-én, csütörtökön,  ÚSZÓ ISTVÁNÉRT én.m. 

 Bálint vt, pk., Valentin 

II. 15-én, pénteken,  Györgyi vt., Georgina sz. 

II. 16-án, szombaton, ZSIDAI ERZSÉBETÉRT én.m. 

Julianna vt., Lilla, Filippa 

II. 17-én,   

Nagyböjt 1. vasárnapja 
Hét  szervita rendalapító 

08:30 – szentmise a hívekért 

10:00 –a családok, gyerekek és az ifjúság miséje: 

11.00 – szentmise a Domonkos t. 

17:00 – esti szentmise 
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Történt pedig, hogy a tömeg áradt 
hozzá Isten igéjét hallgatni, míg ő a 
Genezáret tava mellett állt. Látott 
a tó szélén két hajót állni; a 
halászok kiszálltak, és mosták a 
hálóikat. Akkor beszállt az egyik 
hajóba, amely Simoné volt, és 
megkérte őt, hogy vigye egy kissé 
beljebb a parttól. Ott leült, és a 
hajóból tanította a tömeget. 
Amikor befejezte beszédét, ezt 
mondta Simonnak: ,,Evezz a 
mélyre, és vessétek ki hálóitokat 
halat fogni!' Simon ezt felelte neki: 
,,Mester! Egész éjszaka 
fáradoztunk, és semmit sem 
fogtunk. A te szavadra azonban 
kivetem a hálót.' És miután ezt 
megtette, a halaknak oly bő 
sokaságát fogták ki, hogy 
szakadozott a hálójuk. Intettek 
tehát a társaiknak a másik 
hajóban, hogy jöjjenek a 
segítségükre. Azok odamentek és 
megtöltötték mind a két hajót, 
úgyhogy csaknem elmerültek. 
Ennek láttára Simon Péter Jézus 
lábaihoz borult és így szólt: ,,Menj 
el tőlem, mert bűnös ember 
vagyok, Uram!'  

A következő héten névnapjukat ünneplő 

híveinket köszöntjük:  

Lívia, Eulália, Lídia, Bálint, Valentin, 

Györgyi, Georgina, Julianna, 

Filippa. 
 

Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: Iz 6,1-8; Zoltár: Zs 137; Szentlecke: 1Kor 15,1-11; Evangélium: Lk 5, 1-11 
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_______________________________
”A csodálatos halfogás történetét 
olvasva érdemes elgondolkoznom: 
Valóban van reményvesztett helyzet? 

Véglegesnek szabad-e tekintenem az 
időleges kudarcot? Tudok-e bízni Jézus 

szavában a kilátástalannak tűnő 
helyzetekben? Van-e bátorságom 
ahhoz, hogy a sikertelenségek után új 
erővel, lendülettel keressek más 
lehetőségeket? Miként egykor beszállt 

Péter hajójába, ugyanúgy Jézus ma 
beszáll életem csónakjába. És én még 
mindig félek elindulni? Milyen kudarcot 
ne tudnék túlélni, ha ő velem van? 
Milyen kudarc után ne tudnék bármit 

újrakezdeni, ha ő velem van? Egy 

kudarc nem veheti el kedvemet, 
legfeljebb figyelmeztet, hogy ideje 
váltani.” 

Horváth István Sándor 
http://www.magyarkurir.hu/hirek/2013-februar-

10-evkozi-5-vasarnap 

A nagyböjti idő célja húsvét 

ünneplésének előkészítése. A nagy-

böjti liturgia hangolja ugyanis a 

húsvéti misztérium megünneplésére 

mind a keresztségre készülőket a 

keresztény beavatás különféle 

fokozatai által, mind a hívőket is, akik 

visszaemlékeznek keresztségükre és 

bűnbánatot tartanak. 

A nagyböjti idő hamvazószerdá-

tól nagycsütörtök estig, a szentmise 

megkezdéséig tart. 
http://www.katolikus.hu/szentek2/SZENTEK/000
00208.HTM 

 

 

„A hamvazószerda arra az ősi 

hagyományra vezethető vissza, 

hogy a hívők a vezeklés részeként 

hamut szórtak a fejükre. Ennek 

emlékét a mai napig őrzi a 

szertartás: az előző évben 

megszentelt és elégetett barka 

hamujából a pap ezen a napon (és 

nagyböjt első vasárnapján) 

keresztet rajzol a hívek homlokára, 

közben pedig ezt mondja: 

„Emlékezzél, ember, hogy porból 

vagy és porrá leszel!” A hamu 

egyszerre jelképezi az elmúlást és a 

megtisztulást. 

A böjt vallásos gyakorlata a 

bűnbánat, a megtisztulás, az áldozat 

és a könyörgés fontosságát állítja 

középpontba, kifejezi az ember Isten 

iránt tanúsított szeretetét és az érte 

való áldozatvállalását. Húsvétra 

készülve az Egyház a böjt mellett az 

ima és az alamizsnálkodás (a 

szegények megsegítése) lelkületét 

ajánlja híveinek.” 
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 
http://www.magyarkurir.hu/hirek/hamvazoszerdan-

kezdetet-veszi-nagyboejti-ido 
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